
38 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dimarts, 23 de desembre del 2008

L’àrea de Cultura del con-
sistori tarragoní ha passat
dels 3,5 milions d’euros de
què disposava el 2008 als
dos milions que s’han
pressupostat per al 2009.
És una retallada del 35% i,
segons la regidora Sandra
Coloma, encara que facin
mans i mànigues «perquè
no es noti gaire la crisi»,
ahir va avisar que la situa-
ció és la que és i que, enca-
ra que no es prevegi «sus-
pendre cap activitat», sí
que s’en pot ressentir la
programació cultural de
l’any. «Moltes programa-
cions es quedaran reduïdes
en un 50%», afirmava la
regidora, que afegia també
que les subvencions que
reben d’altres administra-
cions també es veuran re-
tallades.

Dels dos milions d’eu-
ros de pressupost, 800.000
es destinaran a subvencio-
nar les entitats de la ciutat,
que es mantindran igual
que en anys anteriors però
hi haurà «un control més
estricte de les activitats
que organitzin», va apun-
tar Coloma. Restant
aquesta aportació per a les
entitats, queden 1,2 mi-
lions d’euros per a les acti-
vitats culturals. «És com-
plicat programar cultura a
Tarragona amb 1.200.000
euros, però ens en sorti-
rem», va dir Sandra Colo-
ma. La regidora va assegu-
rar en la presentació de la
nova temporada d’hivern:
«S’ha fet aposta per altres
regidories que es conside-
ren més estratègiques per a
la ciutat que no pas Cultu-
ra.»

D’altra banda, de la par-
tida prevista a inversions,
el Metropol rebrà 200.000
euros per a obres de man-
teniment i arranjament
d’aquest teatre, que cele-
bra el seu centenari.

La programació
De moment, la programa-
ció d’hivern del Teatre
Metropol es presenta amb
alguns dels grans muntat-
ges de la temporada a Ca-
talunya, com La dama de
Reus, el muntatge del
TNC que recupera el dra-
ma d’Ambrosi Carrion i
que ara porta als escenaris
el tarragoní Ramon Simó,
amb un repartiment format
per Maria Molins, Manel

Barceló, Ivan Benet, Rosa
Cadafalch i Artur Trias,
entre altres. Aquesta obra
encetarà la temporada, el
30 de gener. El seguirà
l’espectacle en castellà Ar-
gelino, servidor de dos
amos, un text d’Alberto
San Juan a partir de l’obra
de Carlo Goldoni, que ara
porten a l’escenari Anima-
lario i Teatro de la Abadía.
El segell de Jango Ed-
wards s’estampa a Sket-
chofrenia, un espectacle
de clown protagonitzat per
Guillem Albà i que té la se-
va millor basa en l’humor.
Mercè Comes i Miquel
Gelabert pujaran a l’esce-
nari del Metropol el 6 de
març, amb Converses amb

la mama, un al·legat con-
tra la solitud i un tribut a la
solidaritat, dirigit per Jo-
sep Maria Mestres. A fi-
nals de març tornarà a la
ciutat Las noches de Para-
mount Comedy, que oferi-
rà dues sessions (els dies
26 i 27 de març) de la que
ja és la vuitena gira teatral
dels actors i actrius del ca-
nal temàtic Paramount Co-
medy.

D’altra banda, en el
marc del cicle Metropol
Familiar s’ha inclòs El
vestit nou de l’emperador,
l’obra de Hans Christian
Andersen que ha adaptat
Anna Llopart i que pro-
dueixen el TNC i Bitò Pro-
duccions.

En dansa hi haurà una
única proposta, Con nues-
tro cuerpo, de la compa-
nyia La Mov Compañía de
Danza (28 de febrer). I en
música també un únic con-
cert, a banda de l’inaugu-
ral del Festival Internacio-
nal de Dixieland, que en-
cara s’ha de confirmar. Es
tracta de Cabosanroque,
amb el seu espectacle La
caixeta de música.

Finalment, per al dia 1
de març s’ha organitzat la
celebració del centenari de
l’Esbart Català de Dansai-
res, que tindrà la col·labo-
ració de l’Esbart Santa Te-
cla, de l’Esbart Dansaire
de Tarragona i de la Cobla
Principal del Llobregat.

El Teatre Metropol «trampeja» la crisi
La programació d’hivern s’ha hagut de dissenyar amb una reducció del 35% del pressupost de l’àrea de Cultura

● La temporada d’hivern arrenca amb re-
tallada. El pressupost de l’àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Tarragona per al 2009
ha tingut una reducció del 35%, fet que

Divendres 30 de gener
� La dama de Reus,

del TNC

Divendres 6 de febrer
� Argelino, servidor de

dos amos,
d’Animalario i
Teatro de la Abadía

Divendres 13 de febrer
� Jango Edwars

dirigeix Guillem
Albà a Sketchofrenia

Dissabte 28 de febrer
� Estrena a Catalunya

de la coreografia
Con nuestro cuerpo,
de La Mov
Compañía de
Danza

Diumenge 1 de març
� Celebració del

centenari de
l’Esbart Català de
Dansaires

Dijous 5 de març
� Concert del grup

Cabosanroque

Divendres 6 de març
� Converses amb la

mama, amb Mercè
Comes i Miquel
Gelabert

14 i 15 de març
� Xerima-El Teatre

Blanc estrena l’obra
La ciutat anònima

26 i 27 de març
� Las noches de

Paramount Comedy

28 de març
� Concert inaugural

del XVI Festival de
Dixieland

CARINA FILELLA  / Tarragona

L’espectacle La dama de Reus encetarà la temporada d’hivern del Teatre Metropol. / EL PUNT

afecta tant la programació de la nova tem-
porada d’hivern del Teatre Metropol com
també altres activitats que s’organitzin al
llarg de l’any: «Intentarem trampejar-ho
com puguem, que no es noti gaire, però la

crisi ens afecta a Cultura de manera espe-
cial», lamentava ahir la regidora Sandra
Coloma. La nova programació del Metro-
pol arrencarà el 30 de gener amb la pro-
ducció del Teatre Nacional de Catalunya

La dama de Reus, i acabarà els dies 26 i 27
de març amb l’humor de Las noches de
Paramount Comedy i, l’endemà, amb el
concert inaugural del Festival Internacio-
nal de Dixieland.

LES PROPOSTES

● La companyia tarragonina
Xerima està d’estrena. Els dies
14 i 15 de març escenificarà al
Teatre Metropol La ciutat anò-
nima, un muntatge que va rebre
el premi beca Metropol 2008,
que concedeix l’Ajuntament.
Amb llibret de Marc Chornet i
música de Tomàs Simon, en el
muntatge també hi intervenen
Teresa Valls, responsable de la
producció i direcció vocal, i To-
màs Simon, autor de la música.

La ciutat anònima és un mu-
sical interpretat per tres actors
cantants i tres músics en direc-
te, que parla de les dificultats de

la comunicació i de la recerca
de la tendresa. L’argument gira
al voltant d’en Pau, un noi que
viu des de fa anys a la Ciutat
Anònima. Ha aconseguit èxit
professional i social. En la me-
na d’eixam tecnològic que és la
ciutat, no té manera de sentir-se
humà ni de relacionar-se com a
tal, malgrat que està casat amb
una notable executiva. La fortu-
na fa que en Pau sigui amic
d’una noia senzilla, sovint des-
apercebuda per a la majoria,
amb tendència a la tristesa. Se-
gons s’afegeix a la carta de pre-
sentació de l’espectacle, en la

intimitat de la nit, en Pau inten-
ta fugir del seu matrimoni sense
amor a través d’un xat, en què
troba algú amb qui comença
una relació estranya a través de
l’anonimat de la xarxa. «Perso-
natges que criden desesperada-
ment per aconseguir recuperar
la condició humana a través
d’una recerca agònica de ten-
dresa.»

D’altra banda, una altra com-
panyia tarragonina, el Grup Es-
cènic Atenea, també estrenarà
els dies 14 i 15 de febrer, al Me-
tropol, l’espectacle Julieta tie-
ne un desliz.

Xerima estrena el musical «La ciutat anònima»

Dos dels actors que protagonitzen l’obra de Xerima. / EL PUNT


